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 46/2020. (VIII.22.) ELTE HÖK Küldöttgyűlés határozat rendkívüli működési 

rendben való működés elrendeléséről, és egyes mandátumok terjedelméről, és 

rendkívüli választások kiírásáról 

 

 

1. § (1) Az ELTE HÖK Küldöttgyűlése az Alapszabály 79. § (1) bekezdése alapján elrendeli 

a rendkívüli működési rendet. 

(2) Amennyiben ezen határozat valamely rendelkezése ellentétes az ELTE HÖK 

Alapszabályának valamely rendelkezésével, akkor az ELTE HÖK Alapszabály 80. § (1) 

bekezdése alapján az ezen határozatba foglaltak szerint kell eljárni. 

(3) Az ELTE HÖK Küldöttgyűlése elrendeli, hogy valamennyi az ELTE HÖK, vagy a 

részönkormányzata, vagy a hallgatói képviselete által 2019/2020. tavaszi szemeszter 

folyamán, azaz 2020. július 4-ig kihirdetett, de nem lefolytatott választási eljárást azonnali 

hatállyal megszünteti. 

2. § Az ELTE HÖK Küldöttgyűlése az ELTE HÖK, és részönkormányzatai, továbbá hallgatói 

képviseletei számára rendkívüli választási eljárások és tisztújítások lefolytatását rendeli 

el azon választások és tisztújítások lebonyolítása céljából, amelyek a 2019/2020. tavaszi 

szemeszter folyamán kerültek kiírásra és eredménytelenül zárultak, illetve amelyeket a 

2019/2020. tavaszi szemeszterben kellett volna lefolytatni, de erre a távoli oktatásra való 

átállás miatt nem került sor. 

3. § (1) A 2. § szerinti eljárásokat és valamennyi 2020/2021. őszi szemeszter folyamán 

esedékes választást az alábbi határidők szerint haladéktalanul le kell folytatni. 

(2) A választási kiírásokat 2020. augusztus 22-ei határnappal legkésőbb ki kell hirdetni. 

(3a) A hallgatói önkormányzat tagjai által közvetlenül választott képviselők, illetve 

tisztségviselők jelöltállítását 2020. szeptember 7. és 2020. szeptember 17. között úgy kell 

lebonyolítani, hogy arra legalább tíz nap rendelkezésre álljon. 

(3b) A hallgatói önkormányzat tagjai által közvetlenül választott képviselők, illetve 

tisztségviselők bemutatkozását 2020. szeptember 18. és 2020. szeptember 25. között úgy 

kell lebonyolítani, hogy arra legalább hét nap rendelkezésre álljon. 
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(3c) A hallgatói önkormányzat tagjai által közvetlenül választott képviselők, illetve 

tisztségviselők választási eljárása során a szavazást úgy kell lebonyolítani, hogy 2020. 

szeptember 26. és 2020. október 10. között arra legalább hét nap rendelkezésre álljon. 

(3d) Amennyiben az (5) bekezdés szerinti szavazáson az aktív nappali hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező hallgatók kevesebb, mint 25 %-a vett részt, akkor a szavazási 

időszak egy alkalommal, legfeljebb négy nappal meghosszabbítható. 

(4a) A hallgatói önkormányzat tagjai által közvetetten választott tisztségviselők 

jelöltállítását 2020. szeptember 7. és 2020. szeptember 30. között úgy kell lebonyolítani, 

hogy arra legalább tíz nap rendelkezésre álljon. 

(4b) A hallgatói önkormányzat tagjai által közvetetten választott tisztségviselők 

bemutatkozását 2020. október 11-ig úgy kell lebonyolítani, hogy arra legalább hét nap 

rendelkezésre álljon. 

(4c) A hallgatói önkormányzat tagjai által közvetetten választott tisztségviselők választási 

eljárása során a szavazást úgy kell lebonyolítani, hogy arra a hallgatói önkormányzat 

tagjai által közvetlenül választott képviselők, illetve tisztségviselők megválasztását 

követően haladéktalanul, de legkésőbb 2020. október 21-ig sor kerüljön.  

4. § (1) A 3. § szerinti választási eljárásokkal kapcsolatos határidők nem vonatkoznak az 

ELTE HÖK tisztségviselőinek tisztújítására. 

(2) Az ELTE HÖK tisztújítását a tisztújítás lebonyolításáért felelős testületnek, illetve 

személynek úgy kell lebonyolítania, hogy a tisztségviselők közötti átadás-átvételi 

eljárásra legkésőbb 2020. december 11-ig sor kerüljön. 

5. § Azon képviselők, illetve tisztségviselők, – ideértve az ELTE HÖK bármely szervének 

mandátummal rendelkező tagjait, – akik mandátuma a 2019/2020. tavaszi szemeszter 

során vagy azt követően 2020. augusztus 31-ig úgy szűnt volna meg, hogy helyette új 

hallgatót kellett volna választani, illetve kinevezni és erre a távoli oktatás miatt nem került 

sor, – és más okból (jogviszony megszűnése, felmentés, lemondás vagy egyéb hasonló 

okból) a mandátuma nem szűnt meg, – mandátuma mindaddig meghosszabbodik, amíg – 

a betöltött pozíciótól függően – a soron következő rendkívüli választási eljárás vagy 

tisztújítás le nem zárul. 

6. § Ezen határozat a kihirdetésével hatályba lép. 
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